Wielu myśli, że piekło to jest jedynie jakieś
miejsce rodem z ludowego folkloru
poniedziałek, 11 lutego 2013, godz. 12.30
Moja wielce umiłowana córko, pragnieniem Mojego Serca jest ocalenie od tortur piekła tych
ludzi, którzy popełniają okropne grzechy.
Za każdy śmiertelny grzech, który został popełniony, palący ból rozerwie duszę na części,
tak jakby była ona uczyniona z ciała. Wrzaski tych dusz, pełne bólu i przerażenia, rozdzierają
Moje Serce, gdy są one wciągane do piekielnych otchłani.
Mojemu Sercu jest zadawana rana i odczuwam okropny ból z powodu tych biednych dusz. Wiele
żyjących obecnie na ziemi ludzi znajduje się w okropnym niebezpieczeństwie. Albowiem
wielu jest przekonanych, że śmiertelny grzech to jest tylko takie małe niedociągnięcie, a w rezultacie
grzech ten usprawiedliwiają. Wtedy nadal podążają ścieżką samozniszczenia. Jeżeli się nie zorientują,
jak ciężkie popełniają błędy, będą cierpieć potępienie, płonąc na wieczność w śmiertelnej agonii.
Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie Piekła. Wielu myśli, że piekło to jest jedynie jakieś miejsce
rodem z ludowego folkloru. Tak wielu jest przekonanych, że Bóg by nie dopuścił, aby takie miejsce
istniało, oraz że wszystkie grzechy, bez względu na to, jak poważne one są, zostaną odpuszczone. Za
taki stan rzeczy obwiniam tych z Moich wyświęconych sług, którzy rozsiewając takie błędy przez całe
dziesięciolecia, ulegali presji laickiego świata. To łgarstwo oznacza, że utracone są miliardy
miliardów dusz. I chociaż dla tych dusz jest już za późno, to ciągle jest czas na to, aby ocaleni zostali
ci, którzy dzisiaj są naznaczeni plamą grzechu śmiertelnego.
Musicie się modlić, aby ci ludzie byli chronieni przed złowrogim urokiem szatana, który
nie posiada się z radości na to, jaki los ich oczekuje. Moje Światło będzie i może być na nich
wylane, jeżeli otworzą swoje oczy na prawdę o grzechu. I chociaż ich nikczemność jest dla Mnie
torturą, nie ma pośród nich ani jednego, który by nie miał złego samopoczucia — lub nie odczuwał
rozpaczy — z powodu swoich grzechów. Mimo że wielu zna przyczynę tego niepokoju, nie zrobią oni
nic, by temu zaradzić, lecz nadal będą sobie przebaczać i usprawiedliwiać swoje grzechy. Niektórzy
tak czynią, gdyż otoczeni są ciemnotą fałszu, który osadzony jest w ich kulturze. Ów fałsz lansuje
akceptację grzechu.
Pomóżcie Mi ich ocalić dzięki tej Litanii.
Litania Modlitwy „Jezus dla Ludzkości&#8221; (5) O Zbawienie tych będących w grzechu
śmiertelnym
O Jezu, ocal wszystkich grzeszników od ogni piekła.
Wybacz tym sczerniałym duszom.
Dopomóż im Ciebie zobaczyć.
Wydobądź je z ciemności.
Otwórz ich oczy.
Odemknij ich serca.

Pokaż im Prawdę.
Ocal je.
Dopomóż im słuchać.
Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści.
Uchroń je od złego.
Wysłuchaj ich wołania o pomoc.
Pochwyć je za dłonie.
Przyciągnij je do Siebie.
Wybaw je od szatańskiego podstępu.
Amen.
Pomóżcie im, Moi uczniowie, prosząc Mnie — codziennie — abym im wybaczył ich
straszliwe obelgi, jakimi Mnie obrzucają.
Wasz Jezus

